РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка
с чл. 13, чл. 41 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и
заповеди №№ РД-08-16 и РД-08-17 от 09.03.2017 г.,
О Б Я В Я В А:
Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна
собственост за поставяне на вендинг автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки в следните
сгради – държавна собственост:
№
Описание и
Дата и час
Начална
Депозит
Приемане
по
местонахождение на
на
тръжна
на заявления
ред
имота
провеждане
цена
и оферти
1.
Площ от 2 кв. м. на
19.04.2017 г.
90.00 лв.
180.00 лв.
До 17.00 ч.
партерен етаж в
от
месечно
до
на
административна сграда
11.00 ч.
без ДДС
13.04.2017 г.
18.04.2017 г.
Дом „Преслав“ с
идентификатор
43952.514.73.1 по КККР
на гр. Ловеч на
ул. „Търговска” № 24
2.
Площ от 2 кв. м. на
19.04.2017 г.
90.00 лв.
180.00 лв.
До 17.00 ч.
партерен етаж в
от
месечно
до
на
административна сграда с
14.00 ч.
без ДДС
13.04.2017 г.
18.04.2017г.
идентификатор
43952.514.79.1 по КККР
на гр. Ловеч (сградата на
Областен управител) на
ул. „Търговска” № 43
Търговете се провеждат при следните условия:
 Срок на наемното отношение – 3 години.
 Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат отделно от уговорения наем.
 Наемателят монтира за своя сметка контролни уреди за отчитане на изразходваната ел.
енергия.
Депозитна вноска за всеки имот по отделно се внася до определената дата по сметка ВG79
UBBS 8002 3300 1232 33, BIC - UBBS BGSF при ОББ – АД - клон Ловеч – Областен управител.
Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Търговете ще се проведат на обявените дати в посочените часове в зала 101 в сградата на
Областен управител на ул. „Търговска“ № 43 в гр. Ловеч.
Тръжната документация и образците на документите се получават всеки работен ден от 9.00 ч.
до 17.00 ч. от гише „Административно обслужване“, находящо се на партерния етаж в сградата на
Областна администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 43.
Регистрация и подаване на документи за участие за всеки търг се извършва до определените час
и дати на гише „Административно обслужване” при Областна администрация гр. Ловеч.
За информация – тел.068/600 180
ПЕНКА НИКОЛОВА /п/
Областен управител
на област Ловеч
5500 Ловеч, ул. Търговска 43, тел.: +359 68 600 003, факс: +359 68 600 166
е-mail: governor@lovech.government.bg , web: www.lovech.government.bg

